
KHEBRATY 
PROGRAMME

The Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi 
(DCT Abu Dhabi) has launched the Khebraty (part-time work) 
Programme, a scheme to provide orientation into Abu Dhabi’s 
offerings as a tourism and cultural destination. 

Through participation in the programme, you will work in one of 
Abu Dhabi’s leading hotels to gain an insight into the different 
components of the tourism industry and how this contributes to 
the growth and development of the country. You will also be 
equipped with knowledge and training about the different aspects 
of tourism and culture and their important role in the UAE’s
economic diversification.

What will you learn?

1. Teamwork skills
2. Customer service skills
3. Time management skills
4. Components of the tourism industry, job vacancies and investment opportunities
5. The role of tourism in the future of Abu Dhabi’s economic development

Programme duration

1. A two-year contract for part-time work with one of the leading hotels in Abu Dhabi
2. Working for four hours a day, five days a week on a flexible basis according to 
    your study schedule

Who is eligible to join?

. University and college students in the emirate of Abu Dhabi

. UAE nationals only

. Individuals who have finished their National Service (males)

. Aged between 18 and 25 years old

. Fluent in Arabic and English

. Committed to working a minimum of four hours a day for five days a week

. Students majoring in any subject are accepted

Other Benefits

. Monthly salary of AED 5,000

. Registry for the Abu Dhabi Pension Scheme

Contact Details

To apply, please send your CV and student continuity letter to: 
emiratisation@dctabudhabi.ae



برنـــــــامج 
خبـــرتـــــــــــي

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي برنامج التوظيف بدوام جزئي “خبرتي” 
الذي يتيح المجال أمام الكوادر اإلماراتية الشابة الكتساب المهارات المهنية األساسية، 

واكتشاف خيارات الوظائف الواعدة في قطاعي السياحة والضيافة، والمقومات السياحية 
والثقافية الفريدة في أبوظبي. 

توفر المشاركة في البرنامج فرصة استثنائية للعمل في أحد الفنادق المرموقة في اإلمارة، 
والتعرف عن قرب على مكونات قطاع السياحة، ومساهمته الحيوية في خطط التنمية 

والتنويع االقتصادي. 

ماذا ستتعلم/ستتعلمين خالل البرنامج؟

1. مهارات العمل الجماعي
2. مهارات خدمة العمالء

3. مهارات إدارة الوقت
4. مكونات قطاع السياحة، ومجاالت التوظيف التي يوفرها، وفرص االستثمار فيه

5. دور السياحة في صياغة مستقبل التنمية االقتصادية في أبوظبي 

فترة البرنامج

1. عقد عمل بدوام جزئي لمدة عامين مع إحدى المنشآت الفندقية المرموقة في أبوظبي
2. لعمل 4 ساعات يوميًا على مدار 5 أيام أسبوعيًا وفق ساعات عمل مرنة تتوافق مع 

    الجدول الدراسي

متطلبات االلتحاق

. أن يكون/تكون من طالب/طالبات الجامعات أو الكليات في إمارة أبوظبي
. يقتصر التقديم على مواطني/مواطنات دولة اإلمارات العربية المتحدة

. إنهاء فترة الخدمة الوطنية (الذكور )
. العمر بين 18 و25 عامًا

. إتقان اللغتين العربية واإلنجليزية
. االلتزام بالحد األدنى من ساعات العمل بمعدل 4 ساعات يوميًا على مدار 5 أيام أسبوعيًا

. ُتقبل جميع التخصصات الدراسية

المزايا

. راتب شهري قدره 5.000 درهم
. التسجيل في صندوق أبوظبي للتقاعد

التقديم/االتصال

يمكن التقدم بطلب االلتحاق بالبرنامج عبر إرسال السيرة الذاتية مرفقة برسالة استمرارية 
الدراسة إلى البريد اإللكتروني:

Emiratisation@dctabudhabi.ae


